MEZINÁRODNÍ CYKLO-TURISTICKÁ AKCE

OKOLO ŽELEZNÉ RUDY

Bonusy pro registrované účastníky
7. ročník mezinárodní cykloturistické akce
OKOLO Železné Rudy s časopisem TURISTA,
která se koná 5. – 7. září 2014
Pro účastníky „OKOLO 2014“ jsou připraveny tyto bonusy:
Volné vstupy:
(pokud není uvedeno jinak, platí bonusy jen v sobotu 6. září 2014)
1. Muzeum Šumavy, Javorská 154, Železná Ruda, 9.00 – 12.00, 12.00, 15.00 – 17.00 hod.
2. Muzeum Český kráter, Klostermannovo nám. 1, Železná Ruda
3. Muzeum lyžování, Klostermannovo nám. 1, Železná Ruda
4. Moto muzeum, Klostermannovo nám. 1, Železná Ruda, od 9.30 do 17.00 hod.
5. Muzeum zvířat Regenhütte u pana Pfeifra, 9.00 – 18.00 hodin, v přilehlé kavárně Vás jistě
zaujme maximěchurka, www.tiermuseum.net
Muzeum železničních dresin Čachrov, vstup volný pro registrované účastníky dne 7.9.2014, 10.00 –
12.00 a 13.30 – 16.00 hod. www.muzeum-dresin.cachrov.cz (pozor volný vstup pro účastníky „OKOLO
2014“ jen v neděli)
Hotel Čertův Mlýn – 1 hodina volného bazénového koupání od pátku do neděle 07.00 – 21.00 hod.,
www.hotelcertuvmlyn.cz
OREA Wellness Hotel Horizont – 1 hodina volného bazénového koupání v sobotu a neděli 8.00 –
16.00 hod., tj. poslední vstup od 15.00 hod.. Polední přestávka je 12.00 – 13.00 hod.
Lanová dráha Špičák-Hofmanky-Pancíř, volná obousměrná jízdenka www.lanovka-pancir.cz
Volný vstup Horská chata Pancíř – rozhledna Pancíř, otevírací doba 9.00 – 20.00 hod.
(provozní časy muzeí a lanovek budou vyvěšeny v místě registrace – sportovní areál Za tratí v Železné
Rudě, nebo na www.pkvylet.cz)
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Pohádková země Brčálník, volný vstup do Pohádkové zahrady plné skřítků a jejich kouzelných obydlí
pro registrované účastníky v den konání, 6. září 2014. Otevírací doba v Pohádkové chalupě 10.00 –
17.00 hod. Více informací na www.pohadka-brcalnik.cz
Návštěvnické centrum dřevařství – Dřevák, Modrava, vstup volný jen v neděli 7. září 2014, 9.00 –
17.00 hod.

Další zvýhodnění pro registrované účastníky
(pokud není uvedeno jinak, platí bonusy jen v sobotu 6. září 2014)
I. Železnorudský pivovar Belveder poskytne ochutnávku piva (0,3 l, druh dle možnosti na čepu)
V restauraci Schwellhäusl obdrží každý registrovaný účastník OKOLO 2014 skleničku bezinkového
likéru vyrobeného dle vlastní receptury (dále doporučujeme ochutnat výborné černé pivo čepované
ze skály za 2,60 Eur) www.schwellhaeusl.de
V přírodním parku Ludwigsthal-Haus zur Wildnis je volný vstup.
V den 5. – 7. 9. 2014 je pro účastníky zdarma obousměrné vlakové spojení mezi stanicemi Zelená
Lhota – Alžbětín. (jízdní řád viz. ČD)
Pohádková cukrárna v Železné Rudě na tř. 1. máje vydá zdarma při předložení registrační kartičky
jednu Pohádkovou kávu.
Království skřítků v těsné blízkosti Pohádkové cukrárny na tř. 1. máje umožní vstup zdarma pro děti
v doprovodu dospělé osoby od pátku 5. 9. do neděle 7. 9. Vstup pro dospělé 40 Kč. Provozní doba
10.00 – 17.00 hod.
V cukrárně Sněhurka obdrží každý registrovaný účastník jablečný štrúdl.
Zdarma káva v hotelu Lesní dům B. Eisenstein (Neuwaldhaus) www.hotel-neuwaldhaus.de
Zdarma káva v restauraci Penzion Neznašovy jen v neděli 7. 9. 2014, 30 km směr Ž. Ruda Klatovy –
vynikající kuchyně, doporučujeme využít při návratu ze Železné Rudy
V registračním místě „OKOLO” 2014 budou zdarma k odběru časopisy Turista.
V registračním formuláři možnost objednání žlutého trička s logem akce (uveďte velikost), cena
150 Kč

Při internetové registraci máte dále možnost zakoupit se
slevou u provozovatele služby:
SPORT COOLNA parkoviště Kaskády-Špičák
www.aktivity-sumava.cz
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Nabídka platná 5. – 7. září 2014
1) Motokáry – Při zakoupení jízdenky na 10 minut druhá jízdenka zdarma.
2) Koloběžky – Při zapůjčení 1 koloběžky na celý den druhá koloběžka zdarma.
Při uplatnění výhodné nabídky – motokáry, koloběžky nahlaste provozovateli služby registrační číslo,
které Vám zašleme při potvrzení registrace.
Slevu na vyjížďku kočárem s koňským potahem ze Špičáckého sedla na Černé jezero nebo zpět
(v sobotu 6. 9. 2014). Sleva pro dospělého, cena jízdy za dětskou taxu. Tzn. cena dospělí nebo dítě
tam 80 Kč, zpět 80 Kč, tam i zpět 100 Kč. Odjezd ze Špičáckého sedla v 10.00, 12.00, 14.00 hodin.
Odjezd z Černého jezera v 11.00, 13.00, 15.00 hod. Objednávky na tel.: 732411671, pan Ipser. Provoz
jen za příznivého počasí.
Provozovny, které poskytují bonusy pro účastníky OKOLO 2014 budou označeny logem akce LOGO
(kulatá samolepka OKOLO)

Organizátor projednává další možnosti navštívení bonusových míst. Tyto budou včas doplněny do
seznamu. Dále si organizátor vyhrazuje právo změn v poskytovaných bonusech.
Informace o možnosti ubytování na Železnorudsku na víkend 5. – 7. září 2014 naleznete na
www.sumavskakarta.cz a v ITC Železná Ruda tel.: 376 397 033.
Hromadné registrace: vyplňte registrační formulář jen na osobu pověřenou řízením skupiny, do
sdělení napište o jakou skupinu jde a emailovou poštou zašlete pořadateli jmenný seznam
účastníků. Registrační poplatek uhraďte jednou částkou, do zprávy pro příjemce uveďte název
skupiny. Skupinové registrace jsme schopni vyřídit (zaslání registračních karet) i před 5. 9. 2014.
Kontaktní telefon: +420 603 178 849.
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